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Środki ostrożności podczas użytkowania  

W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję 

obsługi. Poniższe informacje opisują właściwy i bezpieczny sposób korzystania z produktu.  

OSTRZEŻENIE!  

Zabrania się demontowania lub wprowadzania zmian w zakresie jakiejkolwiek części produktu. 

Niniejsza instrukcja nie zawiera żadnych informacji na temat demontażu lub modyfikacji 

jakiejkolwiek części produktu.  

Nie należy zanurzać tego produktu w wodzie lub innej cieczy. W przypadku wylania wody lub 

innych płynów na niniejszy produkt, należy odłączyć go od zasilania, wyłączyć oraz odpiąć od 

innych urządzeń np. komputera (jeśli dotyczy). W przeciwnym razie płyn może spowodować 

zwarcie połączeń elektrycznych co może doprowadzić do pożaru. Podobnie nie należy dotykać 

produktu mokrymi rękami.  

Nie należy umieszczać produktu w pobliżu ognia lub w miejscach o wysokiej temperaturze. Nie 

należy umieszczać produktu w miejscach  dużego zapylenia lub zakurzenia. Urządzenie nie jest 

odporne na wstrząsy lub drgania, więc umieszczanie urządzenia w miejscach narażonych na 

nadmierne lub długotrwałe wstrząsy może spowodować uszkodzenie urządzenia. 

Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł zakłóceń elektromagnetycznych gdyż może 

to poodować wadliwe działanie lub błąd danych lub nawet utratę danych zapisanych na tym 

urządzeniu.  
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USTAWIENIA KAMERY 

 

Otwórz osłonę obrotową po prawej stronie budzika, włóż kartę pamięci micro SD i przesuń suwak 

do pozycji „ON”. 

 

Włączanie urządzenia 

Wyceluj pilot w urządzenie, naciśnij przycisk A , żeby włączyć kamerę. Inicjalizacja będzie 

sygnalizowana świeceniem się zarówno niebieskiej jak i czerwonej diody. Po inicjalizacji zgaśnie 

niebieska dioda, dioda czerwona pozostanie czerwona. Urządzenie przechodzi w tryb czuwania. 

 

Robienie zdjęć  

W trybie czuwania, naciśnij przycisk B, zaświeci się niebieska dioda i czerwona zgaśnie. Zostanie 

zrobione zdjęcie i zapisane do pliku. 

 

Nagrywanie wideo  

W trybie czuwania, naciśnij przycisk C. Czerwona dioda zgaśnie po trzykrotnym mignięciu. Zaczyna 

się nagrywanie wideo. W trybie wideo, naciśnij  ponownie przycisk C, żeby zakończyć nagrywanie, 

zapisać do pliku i przejść do trybu czuwania. 
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Audio  

W trybie czuwania, naciśnij przycisk D. Czerwona dioda zgaśnie po trzykrotnym mignięciu. Zaczyna 

się nagrywanie dźwięku. Naciśnij ponownie D, żeby zakończyć nagrywanie dźwięku, zapisać do 

pliku i przejść do trybu czuwania. 

 

Wykrywanie ruchu 

W trybie czuwania, naciśnij przycisk E, czerwona i niebieska dioda zgasną po czterokrotnym 

mignięciu. Urządzenie przechodzi w tryb wykrywania ruchu. Kiedy obiekt będący w zasięgu kamery 

poruszy się, rozpocznie się nagrywanie wideo. Naciśnij ponownie przycisk E, aby wyłączyć tryb 

wykrywania ruchu. 

 

Kamera PC 

Przed korzystaniem zainstaluj zawarte w  CD-ROMie sterowniki. Wyłącz urządzenie. Podłącz do 

komputera za pomocą kabla USB. Kamera powinna być wykryta jako kamera PC. 

Ładowanie: Podłącz kamerę do komputera lub do ładowarki. W trakcie ładowania miga niebieska 

dioda. Gdy niebieska dioda zgaśnie, zakończ ładowanie. 

 

Bateria 

W przypadku niskiego stanu baterii, miga niebieska dioda, ekran może również niewyraźnie 

wyświetlać czas. W tym czasie bateria powinna być niezwłocznie naładowana. W przypadku 

wyczerpania baterii, plik jest automatycznie zapisywany.   

 

Odtwarzanie plików 

Wyłącz kamerę, podłącz do komputera za pomocą kabla USB. Dysk powinien zostać wykryty 

automatycznie. Urządzenie zapisuje dane na karcie pamięci, więc możliwe jest dostęp do nagrań 

rónież za pomocą czytnika kart.  

 

Zalecane odtwarzacze: Media Player/ Kmplayer i podobne. 
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USTAWIENIE ZEGARA 

 

Odsłuchiwanie aktualnej godziny 

 

Naciśnij górny przycisk znajdujący się nad wyświetlaczem LED. Aktualny czas zostnie odtworzony w 

języku angielskim. 

 

 

Ustawianie aktualnego czasu i daty 

 

Aby ustawić aktualną datę: 

 dla roku - SET a następnie UP lub DOWN  

 następnie zatwierdź i przejdź do ustawiania aktualnego miesiąca - kliknij SET a następnie UP 

lub DOWN aż do wprowadzenia aktualnego miesiaca 

 powtórz powyższą czynność by ustawić dzień, godzinę i minutę 

 

 

Ustawienie alarmu 

 

Aby ustawić alarm kliknij przycisk MODE, a następnie SET, po czym ustaw najpierw godzinę za 

pomocą przycisków UP i DOWN, zatwierdź SET i analogicznie ustaw minuty. 
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